CORSENTIALS gør det nemt at
være sund.
CORSENTIALS-systemet, der består af LifeWaves
eksklusive, patentanmeldte teknologi, transformerer
sundhed ved at give dig effektive fordele, du ikke får
med andre enkeltprodukter.
De nævnte fordele, som er understøttet af
banebrydende videnskabelig forskning og kliniske
undersøgelser, omfatter:
Mindre stress i kroppen
 
Dokumenteret reduktion af inflammation
 
Ingen skadelige kemikalier
 
Råmælk, en kilde til IgG (immunglobulin G)
 
B6-vitamin, som bidrager til regulering af
 
hormonaktiviteten

B6-vitamin, som hjælper immunsystemet med at
 
fungere normalt

Et aktiveret næringsstofsystem, der giver hurtige
 
resultater

Det hele starter med vores navnebeskyttede,
patenterede, ikke-transdermale plaster. Adskillige
kliniske undersøgelser har vist, at plasteret, Y-Age
Aeon, reducerer stress. Og da stress er den primære
årsag til ældning, bidrager Y-Age Aeon til opretholdelse
af en generelt god sundhedstilstand ved at reducere
stress. Resultatet viser sig hurtigt, og der er ingen
risiko ved langvarig brug af plasteret.

CORSENTIALS omfatter også vores patentanmeldte
kombination af næringsstofteknologier - Theta One
og Theta Activate. Theta Activate er vores
navnebeskyttede leveringssystem for næringsstoffer,
hvor over 90 % af de personer, der har testet
teknologien, oplevede produktresultater efter få
minutters brug. CORSENTIALS-systemet er godt for
hele kroppen pga. sin effektive næringsstofprofil.
NÆRINGSSTOFFER
I CORSENTIALS:

FORDELE:*

40 % IgG
fraktioneret råmælk

Supermad af
bedste skuffe

Bredspektret
immunglobulin

Findes i råmælk

Prolinrige peptider

Findes i råmælk

Insulinlignende vækstfaktor
(IgF-1)

Findes i råmælk

Transformerende
vækstfaktor

Findes i råmælk

Sialinsyre

Findes i råmælk

Nukleotider

Findes i råmælk

lation

To slags L-arginin

Kendte nitrogenoxidprækursorer

Kalium

Vigtige elektrolytter, der
anvendes af hundredvis
af funktioner

Lycium barbarum
(goji-bær)

En kraftfuld ingrediens med
egenskaber, der modvirker
ældning

Silica

Vigtig for strålende hud,
hår, negle og bindevæv

REDUKTION AF STRESS
Forskerne ved i dag, at stress er den primære årsag til
ældning. Det kan også gøre dig mere sårbar overfor
sygdomme og et svækket immunsystem. CORSENTIALS
giver dig en effektiv løsning på stressproblemet.
Y-Age Aeon reducerer kroppens stressniveau ganske
få minutter efter påsættelse. Kombineret med
understøttelse af immunsystemet, øget antioxidantaktivitet og ekstrakt af goji-bær (en superfrugt, der prises
for sine antiældingsegenskaber, og som har en større
beskyttende virkning end blåbær, granatæbler og
hindbær), er CORSENTIALS et nyt våben i den oldgamle
kamp mod tiden.

REDUCERER INFLAMMATION
Forskerne ser flere og flere tegn på, at kroniske
inflammationstilstande bidrager til næsten alle større
sygdomme. Reduceret inflammation kan derfor være
nøglen til et bedre helbred. Med brug af infrarød
billeddannelse har Y-Age Aeon-plasteret vist en
reduktion af inflammationen efter 10 minutters brug.

UNDERSTØTTELSE AF IMMUNSYSTEMET
CORSENTIALS-systemet er spækket med næringsstoffer,
der bidrager til at optimere immunsystemet. CORSENTIALS
indeholder en brancheførende 40 % IgG fraktioneret
råmælk, immunglobuliner, peptider, vækstfaktorer,
sialinsyre, nukleotider, nitrogenoxid-prækursorer og
kalium, som alle bidrager til at styrke kroppens
naturlige forsvar.
REGULERER HORMONAKTIVITETEN
Theta One bidrager til reguleringen af kroppens
hormonaktivitet ved hjælp af essentielle vitaminer som
B6-vitamin. En anden fordel ved B6-vitaminer er, at de
bidrager til immunsystemets normale funktion, så du
får endnu bedre understøttelse af dit immunsystem!
AKTIVERET NÆRINGSSTOFSYSTEM FOR
HURTIGE RESULTATER
Systemet er nyt, fordi det er vores navnebeskyttede
leveringssystem for næringsstoffer. Det gælder for
Theta Activate, at over 90 % af de personer, der blev
testet, oplevede, at produkterne virkede efter få minutters
brug. Hertil kommer, at Theta One indeholder 6 g fibre
og 500 mg kalium pr. portion. Disse ingredienser
mangler ofte i den gennemsnitlige kost, men bidrager
begge til et godt helbred.

Hvad er råmæk?
Råmælk er bedst kendt som det “første måltid” eller
“modermælk”. Helt enkelt er råmælk en form for
mælk, som kroppen producerer under graviditeten,
og som indeholder store mængder immun- og
vækstfaktorer, som ikke findes i almindelig mælk.
Det er naturens første supermad.

LifeWaves råmælkekstrakt:
Fraktioneret og koncentreret ekstrakt, der giver et

højere indhold af aktive ingredienser

Bandlyst stof testet

Behandlet ved skånsomme temperaturer for at

sikre maksimal bioaktivitet

Hvorfor skal jeg tage et tilskud
af råmælk?
Omkring 30-års alderen producerer mange mennesker
kun 20 % af det væksthormon, de producerede, da
produktionen var på sit højeste. Nogle mennesker
begynder at tage humant væksthormon (HGH), som
kun fås på recept, er ufatteligt dyrt og som regel
indgives via indsprøjtninger. Fordelene ved HGH er
enorme, herunder antiældningseffekt, øget
muskelmasse og mindre kropsfedt.

Hvordan hænger det sammen
med råmælk?
Råmælk indeholder en insulinlignende vækstfaktor
(IGF-1), som gør mange af de samme ting som HGH
(f.eks. mager muskelmasse). Det er IGF-1'et i råmælken,
der giver mange af de fordele, du får fra LifeWaves
Theta One!
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